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Det videregående uddannelsessystem

 
EUX 



Valg af studieretning/valgfag

Gymnasial supplering (GSK)

� Hvis du mangler et niveau eller en bestemt karakter i et fag 
for at kunne opfylde de specifikke adgangskrav, kan du 
altid benytte dig af gymnasial supplering, efter du er blevet 
student

� Vær opmærksom på at gymnasial supplering påvirker dit 
gennemsnit i forhold til de uddannelser du søger ind på, 
hvor du har brug for de(t) supplerede fag

� Du kan ikke forbedre dit gennemsnit via gymnasial 
supplering – det kan forblive status quo eller blive lavere 
afhængig af, hvordan du klarer dig til eksamen i de(t) 
supplerede fag



Karriere



www.studievalg.dk/sydjylland

FØLG OS

http://www.studievalg.dk/sydjylland


Individuel vejledning på din skole

www.studievalg.d
k/book www.bookstudievalgsyd.dk



Orientering om 
studieretnings-
valget

Studievejlederne på EG





Fejlvalg er ikke en katastrofe
� En studentereksamen er en studentereksamen
� En studentereksamen giver adgang til langt de fleste uddannelser - se 

UG.dk
� Man kan tage ekstra fag på GSK

� Det koster tid og penge
� Det kan influere på dit gennemsnit
� MEN DET ER EN MULIGHED



Valg af studieretning
� Karriere = gøre sig umage, der, hvor man er.

� Sæt fokus der, hvor du er: 
� hvad kan du lide? 
� hvad er du god til at gøre dig umage med?



Faldgruberne
� De velmenende voksne J

� Kammeraternes valg…

� Det er jeres egen mavefornemmelse og ikke andres, I skal lytte efter: 
� Hvad er sjovt?
� Hvad er spændende?







Uge Dato Aktivitet

35 I dag Orientering om studieretningsvalgsprocessen

35 Fredag d.31. august kl.12 Valg i Lectio af 3 studieretninger, man ønsker at besøge

37 Tirsdag til fredag Besøg i 2 studieretninger

38 Aftales med din kontaktlærer Aflevér udfyldt studieretningsfolder til kontaktlæreren

40 Torsdag d.4. oktober kl. 19-21 Forældreaften m. mulighed for at besøge forskellige studieretningsstande og 
mulighed for at få vejledning af studievejledere

41 Tirsdag d.9. oktober Endeligt valg af studieretning skal foretages på Lectio



Hvilken studieretning kunne være min?

� Gå ind på hjemmesiden (e-gym.dk)

� Tryk på dén studieretning, der har din interesse 

� Se, hvilke fag, du skal have & hvilke/ hvor mange valgfagsblokke der er

� Tryk evt. videre til Adgangskortet: så kan du se, hvilke uddannelser, der står 
åbne



� Studieretningsfolderen: udfyld….J



Dagens vigtigste beskeder

� Udfyld studieretningsfolderen og aflever den til din kontaklærer uge 38

� Foretag jeres valg af studieretningspakke 1, 2 (& 3 i bemærkningsfeltet) 
senest på fredag kl 12.00

� Vælg ikke studieretning efter din ven/veninde

� Endelig valg af studieretning sker den 9. oktober



Pejlemærker

� Matematisk/naturvidenskabelige studieretninger
� Du er nysgerrig efter de naturvidenskabelig fag og kan godt lide den daglige 

vekselvirkning mellem eksperimenter og teori
� Samfundsfaglige studieretninger

� Du vil helst se eller høre nyhederne hver dag og synes det er spændende at følge med

� Sproglige studieretninger
� Du synes, det er sjovt at snakke udenlandsk og synes det er spændende at finde ud af, 

hvor  mærkeligt andre kulturer lever
� Musikstudieretninger

� Du synes, det er sjovt at spille på et instrument og spændende at lære mere om 
musikteori



� Denne powerpoint-præsentation ligger på hjemmesiden 
(e-gym.dk) under studievejledningen J


